Vážení a milí medievisté,
rádi vám oznamujeme, že středověká komika bude pokračovat. Lednové kolokvium
otevřelo mnoho dílčích témat a problémů a ukázalo široké pole pro studium komiky, jež
středověká kultura nabízí. Rozhodli jsme se proto zaměřit se nyní na konkrétní otázku,
již chceme zkoumat detailněji a systematičtěji. Její zodpovídání tentokrát dovedeme ke
společnému publikačnímu výsledku.
Vyzýváme vás proto k zasílání anotací příspěvků na téma „Středověká komika
a vážnost“, a to nejpozději do 31. října 2016. Kolokvium se odehraje 24. a 25. ledna
2017 na FF UK v Praze. Každé vystoupení dostane prostor 30 minut. Abychom měli
dostatečný čas na debatu, očekáváme dohromady asi 12 příspěvků, které vybereme ze
zaslaných anotací.
Východiska kolokvia
Významnou součástí bádání o komice je studium představ o jejích hranicích. Kam
humor nepatřil a kde bylo nevhodné se smát? Kdy přehnaná vážnost vyprovokovala
smíchovou reakci a kdy naopak posměváčka definitivně přešel smích? Byla mocenská
převaha někdy spojena s tím, kdo se naposled nesmál? Opravdu byly vážné reakce na
neserióznost vždy směšné? Jak vlastně hranice mezi komikou a vážností fungovala, byla
absolutní, nebo závislá na kontextu? Smáli se něčemu jedni, zatímco druzí zůstali vážní?
Vedly rozdílné postoje ke konfliktu? Jak byla tato hranice prostupná a jak se komické
prvky mísily s vážnými? A do jaké míry koresponduje poměr komiky a serióznosti se
vztahem vážnosti a hry?
Ať už byly sociálně-komunikační funkce komiky v dané situaci jakékoliv, chceme
tentokrát klást důraz na její vymezování. Zajímá nás tedy vyjednávání o hranici mezi
vážným a nevážným, překračování této hranice, ale zároveň také podmínky její
prostupnosti, potažmo samotná existence. Příspěvky by tak svou pozornost měly
zaměřit na proces utvrzování vážného v opozici ke směšnému, a obecněji na vztah
komického a seriózního. Věříme, že taková konfrontace napomůže porozumění
středověké komice a jejím funkcím.
Těšíme se na vás i na vaše příspěvky,
Vojtěch Bažant a Martin Šorm
vojta.bazant@gmail.com, martin.sorm.martin@seznam.cz
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